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Presentasjonsrunde  

Tilstede: Vara leder, vare sekretær, leder fellesskaps -utvikling (FU), leder litteratur, Regions 

Komite Medlem (RKM) sør, vara RKM sør, avtroppende leder oversettelse, leder web, RKM 

øst 2, andre varadelegat, avtroppende delegat, vara RKM øst, avtroppende RKM øst, vara 

RKM midt, RKM nord, leder konventkomiteen, nestleder, konventkomiteen, RKM vest, 

kasserer, avtroppende leder telefon, nestleder telefon, RKM midt, RKM nord, sekretær, leder 

og observatør. Til sammen 25 stk.  

 

 

 

Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 

 

12 tradisjoner ble lest 

 

Visjon for service ble lest 

 

12 konsepter ble lest 

 

Er det noen som har noe å lese eller framføre?  

Dagens tekst i Bare for i dag ble lest: «Realisere mine drømmer» 

 

Post 

Ingen post  

 

Gjennomgang og godkjenning av agenda 

 Sak innsendt av Telefonkomiteen: Telefonkomiteen søker økonomisk støtte på 5000,- 

på grunn av høye utgifter til reise i forbindelse med Regionsmøte (sak til eventuelt). 

 

Referat fra møte i NA Regionen Norge 9.juni 2018 
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Referat fra forrige møte  

 Kommentar til SAK 1: Workshop med Fellesskapsutvikling og Delegat 

 

Om diskusjonstema til konferanse årene 2018-2020:  

«Å tiltrekke medlemmer til service» OG «uavhenging av rase, etnisk tilhørighet og 

etnisitet». Disse forslagene ønsket NA regionen Norge å foreslå som diskusjonstema 

for konferanseårene 2018-2020. Det skal ikke ut til gruppene. 

 

Kommentar til sak om nøkkelringer:  

Nøkkelringer på «one decade», «decade», «decades» og «25 years» blir laget av andre 

aktører. Om vi har samme produktet, kan vi også selge det…  

 

 Kommentar til SAK NR. 7 Skal overskuddet fra underkomiteene føres tilbake til 

regionen sin konto ved regnskapsårets slutt? 

 

Litteraturkomiteen skal ikke ha penger av regionen. Det blir feil for litteraturkomiteen 

å tømme kontoen ved årets slutt. Litteratur og kasserer finner en løsning.  

 

Selvransakelse 

Fokuspunkt; Enhetsprinsippet og Syvende konsept 

  

Syvende konsept 

Alle medlemmene av et serviceorgan bærer et vesentlig ansvar for det organets beslutninger 

og bør tillates fullt ut å delta i dets beslutningsprosesser. 

 

 Viktig å beholde vår personlige integritet og si ifra når vi tar feil. 

 Det er forskjell på å ta beslutningen og være med i beslutningsprosessen.  

 Alle er vi like verdifulle i denne komiteen. Alle som har, kan gi informasjon. 

 Vi har alle et ansvar å sette oss inn i saker og skape ENHET. Vi har alle talerett. 

 Vi kan føle oss trygge til å si det vi har å komme med. 

 RKMer har med gruppesamvittighet og tar beslutninger på vegne av områdene de 

representerer. Det er nyttig at vi tar en runde på saker før vi går til avstemming.  

 Andre erfarne medlemmer kan bidra med innspill. 
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 Hvordan kan vi oppmuntre nykommere til å delta i beslutningsprosessen? Det er fint å 

inkluderes og bli spurt om å være med. Vi har et felles ansvar om å skape enhet og 

trygghet for nye å være med i regionen. 

 

 

Rapporter (spørsmål og kommentarer) 

 Det er viktig at alle sender rapport til sekretær senest 14 dager før møte, i word format. 

 Sekretær har sendt svar til alle som har sendt inn til tiden og kommentert rapporter 

(oppfordrer alle til å komme med kommentarer på mail før møte).  

 Mailer kommer ikke frem fra område Vest… leder beklaget 

 Alle sender inn rapporter (delegatene sender inn en samlet) 

 

 

Valg: 

Delegat:    Ingen kandidat til valg 

Varadelegat:    Øst har en nominert, kandidat ble enstemmig valgt 

 

Vi har nå en nyvalgt varadelegat, men ingen delegat eller 2dre varadelegat. Det er bestilt 

billetter for to personer til EDM i Krakow. Det er dumt avtroppende varadelegat ikke var 

tilstede. Det er NA Norge sin stemme som skal høres på EDM. Vi sender både avtroppende 

og nyvalgte varadelegat til Krakow.   

 

Leder telf. komite:   Leder gikk av og valg settes på dagsorden til neste møte.  

Leder oversettelse:   Ingen kandidat til valg 

Nestleder FU:    Ingen kandidat til valg 

Leder 2020 servicekonf.:  Ingen kandidat til valg 

 

 

NOMINASJON til Europeiske Delegat Møte (EDM) 

Avtroppende delegat ønsker nominasjon som nestleder i Europeiske Delegat Møte  

Kandidaten ble enstemmig nominert. 
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Ledige verv fra 9.6.2018 

  Verv Rusfritid Varighet Valgt Ledig fra 

A Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet Marit 02.19 

B Nestleder 3 års rusfri tid 2 års varighet Bjørnar 02.20 

C Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Lars Erik 10.19 

D Vara Sekretær 3 års rusfri tid 2 års varighet Ole 02.20 

E Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Thomas 02.19 

F Vara Kasserer 3 års rusfri tid 2 års rusfri tid Anders 10.19 

G Delegat 5 års rusfri tid 2 års varighet (Ledig) 

H Vara Delegat 4 års rusfri tid 2 års varighet Jonas 06.20 

I 2. Vara Delegat 2 års rusfri tid 2 års varighet (Ledig)   

J Leder Litteratur 3 års rusfri tid 2 års varighet Jens 10.19 

K Leder Web 3 års rusfri tid 2 års varighet Kim 10.19 

L Leder Telefonkomite 3 års rusfri tid 2 års varighet (Ledig) 

M Leder Oversettelse 3års rusfri tid 2 års varighet (Ledig) 

N Leder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet Monica 02.20  

O Nestleder FU 3 års rusfri tid 2 års varighet (Ledig)  

P Leder 2020Servicekonf 3 års rusfri tid ad- hoc (Ledig) 

Q Leder ECCNA 3 års rusfri tid ad- hoc (Ledig) 

R Leder NCCNA 3 års rusfri tid 2 års varighet Beate 06.19 

S OR koordinatorer 4 års rusfri tid 2 års varighet (ledig) 

 

 

 

SAK 1: Godkjenne retningslinjer for underkomiteer og utsending av flyere (sak fra 

referat 10.02.2018). Se vedlagte forslag fra underkomiteene. 

 

Litteraturkomiteen har ikke fått klart sine retningslinjer enda. 

Vi stryker «(…) og utsendelse av flyere» i sak nummer 1.  
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Avstemming:  

Skal vi godkjenne retningslinjer? 

 

 Oversettelseskomiteen fikk godkjent med 5 for og 1 avsto  

 Webkomiteen fikk godkjent med 4 for og 2 mot  

Om det blir opprettet OR komite blir det litt andre retningslinjer. Sak 3 må diskuteres 

før eventuelt retningslinjer kan godkjennes. Retningslinjer ble godkjent med simpelt 

flertall og innspill fra sak nr. 3 tas med av webkomiteen. 

 Telefonkomiteen fikk godkjent med 5 for og 1 mot 

Om strukturen endres iht OR komite blir retningslinjer annerledes.  

 Fellesskapsutvikling fikk godkjent med 5 for og 1 mot 

 

 

Beslutning: 

Retningslinjer for web-komiteen, telefon-komiteen, fellesskapsutvikling og  

oversettelse-komiteen ble godkjent med simpelt flertall (Retningslinjer sendes ut med  

referat og loggføres). 

 

 

 

 

 

SAK 2: Opprette en OR-komite (sak fra referat 10.02.018).  

Delegaten redegjør for erfaringer søkt hos andre regioner, deretter avstemming. Se også 

vedlagt Offentlige Relasjoner (OR) håndbok og brev til gruppene. 

 

Delegaten redegjorde: Noen land (feks. Sverige og Nederland) har telefon og webkomite i sin 

OR komite, siden offentlige instanser og pårørende ringer til NA telefonen og sender mail via 

webkomiteen. Telefonkomiteen og Webkomiteen er ansikt utad til offentligheten.  

 

NA telefonen er i utgangspunktet for den rusavhengige som fortsatt lider, ikke for det 

offentlige. Skal vi opprette eget telefon nummer til pårørende og offentligheten?  
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Avstemming:  

Skal vi opprette en OR-komite? 

Avstemming: 6 for 

 

Beslutning: 

 Vi oppretter OR komite med to OR koordinater som leder (4 års rusfri tid) og  

nestleder (3 års rusfri tid) med varighet på 2 år for begge verv (loggføre).  

 Kommentar: OR koordinatorer tar kontakt med, og utarbeider retningslinjer i 

samarbeid med adhoc, FU, web og telefonkomiteen. 

 

 

SAK 3: Retningslinjer for publisering av vedlegg på web (sak fra referat 10.02.2018).  

Se punkt 5.3 i vedlagte retningslinjer for forslag fra webkomiteen. 

 

Korrigering: Punkt 6.1, ikke 5.3. 

Leder for web redegjorde for saken. 

 

Avstemming:  

Skal vi godkjenne retningslinjer for publisering av vedlegg på web? 

Avstemming: 6 for 

 

Beslutning: 

Retningslinjer godkjent 

 

 

 

SAK 4: I følge Sør ble det besluttet å ta et brev ned fra web uten å følge prosedyre og 

ført i loggboken som vedtak i februar 2015 (sak fra referat 10.02.2018). 

Område Sør ønsker at loggen, som omhandler brevet fra aktivitetskomieteen i område sør, fra 

juni 2015, strykes. Vi mener at prosedyrer for videre behandling av denne saken ikke ble fulgt 

opp, og at beslutningen som står i loggen ikke skal være der. 

 

Område Sør ønsker å slette loggen, ingen andre områder har noen mening om det.  
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Beslutning: 

Loggen ang brev fra område sør februar 2015 blir ugyldiggjort (loggføres). 

 

 

SAK 5: Pengebruk i Regionen (Se på økonomi bruken iht å sende penger ut av landet, 

kanskje vi heller kan ha bedre åpningstider for telefonen eller lage bedre helligdagsvideo) (sak 

fra referat 10.02.2018). 

 

Kommentar fra FU om at vi må ha en buffer på 125.000,- i Regionen iht tidligere 

beslutning/logg. Noen uklarheter i forhold til forveksling av konto til 

Region/Litteraturkomite, dette blir løst. Kommentar fra område Vest om at vi bør være 

forsiktige med å sende ut penger for raskt sånn at vi har nok penger i Regionen.  

Vi må lage nøyaktige budsjetter. 

Område Nord foreslår at nyopprettet OR-komite skal ta seg av budsjett til kommende 

underkomiteer og nasjonale utgifter til reklame etc. Poengterer at vi kan både sende penger 

videre i strukturen og samtidig bruke penger der det er nødvendig her i Norge. Øst 2 vil vi 

skal bruke mer penger på å nå fram til den rusavhengige som fremdeles lider.  

«Kom med konkrete forslag til hva vi kan bruke penger på.» 

RKM’ene oppfordres til å ta med videre å oppfordre områdenes grupper til å sende penger 

videre i strukturen. 

 

Regionen er positiv til en mer intern bruk av økonomien her til lands, og at det gjenspeiles i 

budsjettet i oktober.  

 

 

SAK 6: Tidspunkt for regionsmøte som havner i vinterferien (sak fra referat 10.02.2018). 

 

Vinterferien går over tre uker, derfor vanskelig å få noe til å passe for alle. 

  

 Avstemning: 

 Alle områder ønsker å beholde det sånn det er. 
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 Beslutning: 

Regionsmøte i vinterferien avholdes andre helg i februar (vi fortsetter som før) 

(loggføre). 

 

 

SAK 7: Publisere oppskrift for vips på nanorge.org (sak fra referat 10.02.2018).  

Se vedlagt forslag fra web 

  

Web: trenger en beslutning fra Regionen. Erfaring med Vipps viser at gruppene som bruker 

Vipps får mer inn i 7. tradisjon. Gruppene i landet er selvstyrte og bestemmer selv om de vil 

bruke denne løsningen. Kan FU, kasserer og varakasserer se på løsninger? 

 

Øst er for. Nord har en egen løsning, men er positive. Vest har også egne løsninger, men er 

positive. Midt er åpen for dette. Sør er for. 

 

 Beslutning: 

Web legger ut oppskrift for bruk av vipps på nanorge.org (loggføres) 

 

  

SAK 8: Hvilke kostnader dekkes i forbindelse med regionsmøte? (Sak fra kasserer) 

  

Saken kommer pga forskjellige størrelser i tilbakebetaling på beløp fra betrodde tjenere i 

Regionen. Det er enighet om å gjøre det billigst mulig. Vi har retningslinjer som bør følges. 

Bestille hotell tidlig… Inngang på konvent er ingen Regional utgift. Vi kan ha ulike fysiske 

utfordringer/begrensninger/behov og dermed ulike reiseregninger. 

Det er veldig fint at kasserer stiller spørsmål til regionens medlemmer ang pengebruk. 

 

Utdrag fra retningslinjer: 

 Diet penger til komiteens medlemmer justeres opp til maks 300 kr. 

 Regionen dekker opphold og reise for komiteens medlemmer på hotell/sted på 

rimeligst mulig måte. 

 Kilometergodtgjørelsen for NA regionen Norge stiger fra kr. 1,50 til kr. 2,50 

fra og med 1. januar 2012. 
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Beslutning: 

Det er et holdningsspørsmål og vi må være samvittighetsfulle i økonomiske 

avgjørelser. 

 

SAK 9: Skal NA Region Norge begynne med reklame for NA telefonen og hvem skal 

eventuelt ta dette på sitt budsjett og gjøre jobben? (Sak fra Telefonkomiteen) 

 

Telefonkomiteen har lyst til å reklamere mer for NA Norges telefon tjeneste for å nå den 

rusavhengige som fremdeles lider. 

 

Avstemning: 

Sør ber om et mer konkret forslag, f.eks et spesifikt budsjett. 

Øst 2 støtter dette. 

Øst er positive til reklame. 

Nord ønsker mer reklame generelt, gjerne på nettsiden etc. 

Vest sier ja, ber om konkret budsjett. 

 

Beslutning: 

Telefontjenesten bes å utarbeide konkrete forslag og budsjetter til dette formålet, 

eventuelt under den nye OR-komiteen. 

  

 

EVENTUELT: 

 

 - Telefontjenesten ber om utgift på 5000,- dekket. 

 

Beslutning: 

 Godkjent. 
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 Konvent i område Vest 21-23.september 

 Neste møte er fokuspunkt konsept 11 

 Send budsjett senest 1.september til sekretær og kasserer 

 Send rapport senest 29.september til sekretær 

 Budsjett (også for OR komite) 

 Vi spør det område som er satt opp til vert for neste regionsmøte om de kan ordne 

 

 

 

 

 

Neste møte er i Oslo lørdag 13. Oktober 2018 

 

 

IKS 

En fullsatt tjenestekomite  

 

 

Vedlegg:  

Retningslinjer for underkomiteene: 

 Webkomiteen 

 Telefonkomiteen 

 Fellesskapsutvikling 

 Oversettelsekomiteen 


